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Besluts- och attestordning
Beslutsordning
Styrelsen fastställer årligen samordningsförbundets delegationsordning.
Enligt § 10, Lag (2004:793) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är
samordningsförbundets uppgift att
 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
 stödja samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå
 finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser för individer vilka syftar till att
dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som
ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
 besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell
samordning skall användas
 svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt
 upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
I enlighet med lagstiftningen får styrelsen besluta att en ledamot eller ersättare i
styrelsen eller en tjänsteman hos förbundet skall få besluta på förbundets vägnar i en
viss grupp av ärenden.
Detta gäller dock inte:
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalité.
 Yttranden med anledning av att beslut av förbundet i dess helhet har
överklagats, och
 Ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
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Förbundsstyrelsens beslutsområde
Förbundsstyrelsen beslutar om:






Verksamhetsplan
Utvärdering
Budget och årsredovisning
Projekt och större aktiviteter

Förbundsstyrelsen beslutar i ärenden som avser verksamhetsplan, uppföljning och
utvärdering samt årsredovisning. Förbundsstyrelsen fastställer budget med 3
verksamhetsområden (10x Politik, 20x Förvaltning & 30x Projekt), samt beslutar om
ev justeringar dem emellan. Därutöver kan förbundsstyrelsen eller enskild ledamot
eller ersättare i styrelsen samt förbundschefen aktualisera ärenden i styrelsen då det
bedöms som nödvändigt.

Projekt
Samordningsförbundets huvudsakliga verksamhetsområde består i att finansiera
projekt vilka syftar till att underlätta för medlemmarna att erbjuda personer med
samordnade rehabiliteringsbehov ett fungerande stöd. Beslut om projekt ska föregås
av förankring lokalt, regionalt i förbundsberedningen och slutligen beslutas av
styrelsen. Detta gäller samtliga projekt med undantag av kartläggningsprojekt om
maximalt 200 000 kronor som är delegerat till förbundschef. Kartläggningsprojekt
ska beskriva en målgrupp inför en kommande projektansökan.

Arbetsutskottets och ordförandes beslutsområde
Arbetsutskottet sluter avtal med förbundschef i samband med anställningens början
och slut, reglerar längre tjänstledigheter och hanterar i övrigt frågor av större vikt
angående förbundschef.
Ordförande håller utvecklingssamtal, lönesättande samtal, beviljar semester och olika
kompetensutvecklingsinsatser och reglerar i övrigt frågor av mer vardaglig och
löpande karaktär angående förbundschef.
Behov kan uppstå av snabba beslut rörande projekt och andra aktiviteter inom
styrelsens beslutsområde. Det kan t ex röra sig om ett tilltänkt projekt som är klart
för beslut precis efter ett styrelsemöte, och där det väsentligt underlättar för
verksamheten om projektet kan komma igång omedelbart. Med anledning av det har
arbetsutskottet mandat att fatta beslut om projekt och andra aktiviteter, som inte kan
vänta till nästa ordinarie beslutstillfälle.
Styrelsen ska löpande informeras om besluten.
Till arbetsutskottet delegeras beslut som avser
- förbundschefens anställning och frågor i samband därmed
- längre tjänstledigheter för förbundschefen
- beslut i brådskande fall som rör projekt och andra aktiviteter som väsentligt
underlättar för verksamheten
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Till ordförande delegeras beslut som avser
- förbundschefens utvecklingssamtal, lönesättande samtal, semester,
kompetensutveckling och reglerar i övrigt frågor med förbundschefen av mer
vardaglig och löpande karaktär.
- svar på remisser och liknande förfrågningar som inte hinner tas upp i
styrelsen innan svarstiden löper ut. Ordföranden kan vid behov konsultera
arbetsutskottet innan svar lämnas.

Förbundschefens beslutsområde
Till förbundschefen delegeras beslut som avser:

 Genomförande av verksamhetsplan inom ramen för fastställd budget
 Genomförande av aktiviteter som inte är projekt eller finns i
verksamhetsplanen (maximalt 200 000 kronor)
 Överskridande av beslutad projektbudget på maximalt 15 procent
 Smärre ändringar av beslutade projekt eller aktiviteter
 Kartläggningsprojekt (maximalt 200 000 kronor.)
 Frågor som rör driften av kansliet
 Frågor som rör personal anställd eller kontrakterad av kansliet
Beslut som rör genomförandet av verksamhetsplanen och beslut om hur förbundets
medel ska användas, inom fastlagd budget, delegeras till förbundschefen.
Förbundschefen kan omfördela medel inom fastställt verksamhetsområde.
Förbundschefen kan även fatta beslut om smärre ändringar om beslutade
projekt/aktiviteter, t.ex. utvidgning av målgrupp och ändring av datum för
projektstart och –avslut.
Förbundschefen fattar beslut om frågor som rör driften av kansliet. Det kan t ex vara
avtal av olika slag för varor och tjänster som behövs för driften av kansliet.
Förbundschefen fattar beslut i personalfrågor för personal anställd av kansliet. Det
gäller t ex frågor vid anställning, anställningens upphörande, avveckling mm.
Detta gäller även i förekommande fall i inhyrd personal.
Förbundschefen ska löpande informera styrelsen om fattade beslut. Det kan ske i
ärenden till styrelsen, information till styrelsemedlemmar mellan styrelsemöten eller
i informationsbrev som förmedlas till berörda anställda och förtroendevalda.
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Attestordning
Ordföranden attesterar styrelsens konton (10x) och förbundschefen attesterar kansliets
konton (20x) samt utvecklingsprojekt (30x). Ordförande och 1:e vice ordförande utses
att vara attestanter för varandra. Ordförande utses att vara attestant för förbundschefen.
Attestordning

Ansvarskod

Ordinarie

Ersättare

Förbundsordförande

1:e vice Förbundsordförande

Förbundschef

Förbundsordförande

1:e vice Förbundsordförande

2:e vice Förbundsordförande

Förbundsordförande

1:e vice Förbundsordförande

Styrelsen
Kansliet
Ordförande
Förbundschef

Mohamad Hassan
Förbundsordförande

Andringshistorik: - Besluts- och attestordning, fastställd av förbundsstyrelsen 111128

